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1.Popraw błędy (zmień w zdaniach jak najmniej) 
 

1. Gdybyś nie siedział długo w nocy, nie miałeś problemów ze wstaniem do pracy. 

2. Nie jadłam tak dużo, gdybym nie pracowała w domu 

3. Gdy nie miałeś kredytu hipotecznego, mógłbyś jeździć częściej na wakacje. 

4. Gdybyśmy mieli dziecko, to nie wysypialiśmy by się.  

5. Mój kandydat na prezydenta wygrałby wybory, wszyscy by byli szczęśliwsi. 

6. Gdy mielibyście więcej czasu, z pewnością uczylibyście się nowych języków.  

7. Jeżeliby Martyna od czasu do czasu biegała, miałaby lepszą kontycję. 

8. Jeżeli przeziębiłbyś się, byś wyszedł z domu bez czapki.  

9. Co byście powiedzieli, zaadoptujemy małe dziecko? 

10. Gdy jego żona zadzwoniłaby po karetkę, to by na pewno przeżył.  
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2.Zamień podane niemożliwe zdania w trybie przypuszczającym na zdania możliwe 
Np. Gdybym zjadła śniadanie, nie byłabym głodna. -> Jeśli zjem śniadanie, nie będę głodna. 
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Odpowiedzi: 
1.Gdybyś nie siedział długo w nocy, nie miałbyś problemów ze wstawaniem do pracy. 2.Nie jadłabym tak 

dużo, gdybym nie pracowała w domu. 3. Gdybyś nie miał kredytu hipotecznego, mógłbyś częściej jeździć 

na wakacje. 4. Gdybyśmy mieli dziecko, to byśmy się nie wysypiali/ nie wysypialibyśmy się. 5. Gdyby mój 

kandydat na prezydenta wygrał wybory, wszyscy by byli/byliby szcześliwi. 6. Gdybyście mieli więcej 

czasu, z pewnością uczylibyście się nowych języków. 7. Jeżeli Martyna od czasu do czasu biegała, miałaby 

lepszą kondycję. 8. Przeziębiłbyś się, jeżeli wyszedłbyś z domu bez czapki. 9. Co byście powiedzieli, 

gdybyśmy zaadoptowali małe dziecko? 10. Gdyby jego żona zadzwoniła po karetkę, to teraz by na pewno 

przeżył.  

1.Jeśli nie będziesz siedział długo w nocy, nie będziesz miał problemów ze wstawaniem do pracy. 2. Nie 

będę jadła tak dużo, jeśli nie będę pracowała w domu. 3. Jeśli nie bedziesz miał kredytu hipotecznego, 

będziesz mógł częściej jeździć na wakacje. 4. Jeśli będziemy mieć dziecko, nie będziemy się wysypiali. 5. 

Jeśli mój kandydat na prezydenta wygra wybory, wszyscy będą szczęśliwi. 6. Jeśli będą mieli więcej 

czasu, z pewnością będziecie się uczyć nowych języków. 7. Jeśli Martyna będzie od czasu do czasu 

biegała, będzie miała lepszą kondycję. 8. Przeziębisz się, jeśli wyjdziesz z domu bez czapki. 9. Co 

powiecie, jeśli zaadoptujemy małe dziecko? 10. Jeśli jego żona zadzwoni po karetkę, na pewno przeżyje.  
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